


 ماحُللا ةيَمَع
 تامّرقُملا ةَحِئال

 يار هك ماحل ٌةيواك
 (طاو 5 ردع ع ايلا تاذ كَل ىئملاو)

 رو ليسَي َماحّللا لّمجاو ل
 َيواكلا ة مقل 00 0 اهلك صولا َقْرَف

 00 3 0 0 سل
 كت ودار ألا تاكلقب ٍةَريِغّصلا ةئيماحتلا ريماسملا

 نيكمتل ماحّللا
 . اهيكَرح نمل ةلضْولا َدشو « يندم ةؤورْعلاب كلتا طبزأ ©



: 0 006 
 و تم كيلو ديا“ ا نر اذه

 1 « ناولألا يح لاكأو ٍةَراتْمُم موسرب ررَعَم

 |! ٍتاَّطَحَم ٍةَدِع نب تاعاذإلا لابقتْسا ىلع ٍرِداق

 ريو لابقتسما راهج الأ اباكلا كل فضي زساسأ ةملقم دب
0 2 

 لصْخَت ىئح ليرَت ىلع وريرطتل ىرخأ از

 َهَمْلُك نودو ةلوهس ايجيردت يكلساللاب 3 وملتا اذكهو

 ورتك مال و. ناري تكلا ةرذشلاو وقتل نع زتن الو” را
 نَع ٍةَرِياص تاوُضَأو تاعاذإ ىلإ عِيَتْسَي رهو (تاوُيداَرلا يعناص ْنِم

 ةظوفحت عبطلا قوق

2 
154 

 ؛ةتالرملا سمس

 َ ل ل 2 2

 روتسرئارت وُيذاَر
 تكشود جروح سو

 نوسنيور ٠ ره. تتاد موُسُو
 ببطُقا داّيزَو دمحلا : ةّييرعلالإُهَلَن

 فتاتّتي ةبتككم



 ريداّرلا مّلاع

 ناك كل عم يملا انَتايَح يف ايداع اًئيَش مْوَيلا ويداّرلا يشأ

 َةَشْهَدلا َراثَم ويِداّرلا 0 ْنِكل . ِنْرَقلا اذه ةَيادب يف

 مالا د م

 ُلوصُحلا سي اًمِم ّيِهف اهْنِم ويداَرلا ٌمَنْضَت يلا ُتاَمّرَقُملا

 ٍتالححلا ْضْعَب صّصَخَشو . تاو لاي | رَجْنَم يأ 'نِم يلع

 يِوْخَن كِلذك .َنيِغاَرِل َتاَمرَمُملا وِذه َريبكلا ِنْدُملا يف

 ٍتاسَسْوُم نيوانَع ٍةاوُهْلِل يكليساللاب ٍةَّصَّضَخَتْملا تاَلَجَملا ُضْنَب
 عم لاجّملا اذه يف يلا تادعملاب تاجولاتك نيبغاَرلِل ليست

 . ليكت ذأ عّرَوم عب أ ني اهيَلَع لوصُحلا ِةَقيرَطو اهيَقِلُكَت ناب



 ّيكلياللا ٌلاَبقيسالا

 تاذ اذ ةيئيريك ا ّيهف ٠ رت 1 0 دال ةيكليساللا م ٌجاوُمألا

 ريكا ةيقتلا تدر دع رس مالكلا وأ 00

 ٍراهْجِملا َرْبَع تْوَص ىلإ ييليمللا ٌليقتسْلا اهمحب 00 7 ا

 عوضؤَملا اذهل لطم حرش ىلع مالطا كنِكنُيو . (تْوَّصلا
2 

 رف دا ُلَمَْي فيك » باتك نم 7١-7١ تاحَفَّصلا 3

 ةيِعْحَسلا َتادّدرَدِل ةكياحلا ةّيكليساللا جاومألا لابقتسا ٌةيَِمَع 2

 : َلِحارَم ثالئ ىلع ٍلبقتسُملا يف

 ةّيكليساللا تار ةكياحلا ةَجَْملا اولا قي . ةملاوُملا .

 يني - ولاسرإ تاََحَم ةَّدِع نم ىرطأ ةلياح ًتاجْوَم ُهريْمَت نيج يف
 . يعم لاسر ةَطَحَم 'نِم ثَبلا فلام ِءاقتْنا نم ُهَلَدْب ال ُهّأ

0 
 درا تاجوم ّصلْخَشسُت

 . ةكماحلا ةَجْوّملا َّنِم

 لوح يأ « مجري رعْنَسلا لا ان

 .راهجيلا قطيساوب (ِةّييوَص رجاششأ) ٍمسْوَص ىلإ رّيئابَرْهَك تاراشإ "نم

 ”لطرملا توصلا ةاشب اذكحر

 ٍتاجْرَملا (ُيئاوَهلا كلِس» يول طق

 يملا درا تاذ ٌةلياحلا جوملا ىقتل

 يمس درا تاجْؤَم صلحت

 ةكماحلا ٍةَجْرَملا نم ُةلَمَضُملا ُةيِطيْطِمَر

 ةّلطغمرهكلا ةيَِّْسلا تدل ٌمَضْن

 يناوَهلا 25 ياهلا



 ةيئابَرهَكلا ةَرادلل ةَيِطيِطْخَلا 0 ارق

 ٍليصُوت ٍةَقيرَط قرم رفوركلإ زاهج عن يف ٍبِغاَرلا ىلع بج

 . كالْسألاب ٍزاهجلا َكيِذِل َهََِْخُملا تملا

 وله ن زج لك لَو ةقيرطو عقم نيت ةطبطخت موس

 رتَخُم اًبولأ َنوُيئابَرهَكلا َنوسِدْنهُملا ّعَضَو دقو

 كلا موسُرلا ٍقيرَط ْنَع اهني ْلِصَت يلا كالسألاَو

200 
 تاموقُملا نم ِءْرج لك اهيف ٌرَهظَي ةطراخب ٍطْخَشلا مْسرلاو

 م هلا ضمحتلا كد

 تا وعملا مقاوت ٍتايِبَتل يجدومت ا مس اًناخأ ٌمَدْخَتسُي اك

 . زاهجْلل يِدعاق حْوَل ىلع

 ا - و 00 6 باتكلا اذه 0 متتسو

 00 م

 موس
 1 (ممضت) مسر



 ُةَقلاوُملا ٌةَراَدلا - ٌيرْوّلبلا ليفْسُملا

 ؛ وكلا تديطشا مرن اب زخ يزل نيش

 وللا لارا نودب ىَّتَح 0 يلب ريتك رجلا

 . ُدْعَب اميف ِْيَلإ اهُفيضُتس يّ

 يلا ةيكليماللا 0 ةلماحلا تاجوملا 0 يئاوَهلا ًاطِقتلي

 ةّيكليساللا تاراشالا ُديِرُ ان امو . حفص يف درو انكر هه

 2 مف ع

 ا ا ٠ فتم ليم اهني ورا هدا

 2ك
 ِدَدَعِب ةقكاوملا راد ايقنت يلا ا ددحتت 0 م

1 
 موارافوركي ٠.٠٠08 ةَعَس)



 هل وياَدلا - يِرَْبلا ُلبَسُملا

 ل امك ةويادلا وار ةروليلاو . تاجنملا وذه اهّلمْحَت

 ياَدلا اَْمَر ِهّيَلِإ اًفاضُم ةقباَسلا ةَحْفَّصلا يف اهزكذ دَرَو

 يا ماسر ةوياد

 الطبال ُرْلا . بَجْْملا رمح ألا ُفرَطلا
 3 دوياذدلل



 ويذاّرلا بيك ُهَدُع

 َضْعَب باتكلا اذه اهّلوانَتَي يلا ةطيسبلا تاوُبداَرلا ْعْنُص بلطي

 ٍيِرْثَم ودع قودْنُص يف هدِجَت يذلا ْوّلا َنِم اهْمَظْنُم - تاوَدألا

 . َةَديِهَز فلكي ىرتشُي و

000 
 لإو نعم لوطب ادلممألا 0 33 وك را ءانْثأ يفف

0 
 ١ ُةَثدَسُملا يورو ٠ 0001 3 تالا ٍضْعَب لس

 ٍةَعاَطَقب ةاعتسالا َكَنِكْمُي امك ٠ ضارغألا ع

 اتلِك ِءادأل اهْنِم "صيخَر ٌعْوَن كِلانُهو - اه

 امهفيظنتلا ٍكَلّسلا قرط كَحِل بيج ٍةاوُطِم ٌمادخِتْسا كك

 ع قرو) لّمَرملا قَرولا ٍضَرَعلا اذهل ُلَمَْْسُي دقو - ٍليصَوَتلا َنْبَ

 جحا ُطْسَوتم كَفِم َكْمَرَْب كِلْدَك . باقي بلع نم ُنَِحلا ُبناجلا أ

 . ةكيتملا عبِلاوّللا) للا ريماسملا دش

 لاحلا 5 6 ةيِشَخ ٍةَدعاق ىلع واملا ٍزاهجلا 00

 ٍررْخِملاو راشئيلاك - ةطبستلا َةَراجّتلا تاودأ ّضْعَب اًدْبَط َكُمَرْلَي انه

 . فاَقَللا ٍباقّتملاو

0 

15 
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 رس كالثألا نيطْنت ردك



 ٍزاهجلا تامّرَقُم

 اهتيبتل تامّرَقُملا محْلَت ىلإ ةّينورتكلإلا تاييكرّألا يف ةداع ٌراصْي
 ٍزاهج عْنُص يف َنيئَِتْبملا ّمَم « انه اّنِكل . زاهجلا ٍةَراد نم اهعِضاوَم يف
 َنوِبَعَْي َنيذّلا امأ .اًيييحلتال ليصؤت بوُلسُأ ديتئتس .٠ يكليال
 ٍنِطاب ىلع ماحّللا مَع َتاَْقَب ْمُهَل انْخَرَش دف تالْصْولا ميحلت يف
 , كِلانُم 00 00 يف فالفلا

 (مس 156 لوطي) 5 رابع :

 . ةيئابَريَكلا تاودألا ْعْيَب تاَلَحَم ني اهارش َكّنكُْ رق 0

 ٍرْكَدَ نِكل - وله ليصْوّتلا ةقيرَط لباقُملا منرلا كل ْحَرْشَيو

 كحاب َفّظُن ْدَق كلّسلا فرط نأ 'نِم ْدَكَأَت (1) : ةّيلاتلا ةّمهُملا طاقّتلا

 « قدحاولا َةكلَقلا تْحَن ِكالْسأ ٍةَدِع عامتجا َدْنِع 0 .ِناعَمَللا ىَنَح
 . اهنكامأ يف اهّلُك كالسألا ْضَو بَ اًيئاهن َبْلَللا َدْمَن ال

 ةلضولا تناك حابّصملا

15 

 هيا ريكا تاليصرَتلا١ 32( ا ا



 رقما بَل ركْرَم
 ةدعاقلا حْوَل ُدادغإ

 1 ل ا 6 ل ول ب اسس دك ا
 حاولا ىلع بكرت ويذارلا ةّرهجا تناك يكليساللا ٍدهَع لئاوأ يف

 قاقْرإ حلب عَن اًهيبَس اًييِعاق [متبا] انزاهجي نَْن ُميْخسَتسو - يعاف
 . كّبْؤّشلاب ٍرْبْخلا 8

 | تاسايقلاب وعلا بّشَحلا نم اًْوَل رم
 فص يف تش َنوُد) اهتاكلقو َةَبَلَلملا ليصؤُتلا
 ٍرخآلاو دحاولا َنْيَب بلاوَل َةنامَت َّضَص لك يف لَمْجِإ . مس 4 ٍرَخآلا

 ٍنْيَريبكلا ِنيَبتلا ٍرفَحا . لياقُملا مسّرلا يف ّحّضَوُم َوُه ف مس رو

 .مكَحُنلا ٍتامّوَقُم بيك ةّسانملا ممثلا ٍباقتمب

 5 م « ايمتح اًرْمأ سيل تاسايقلاب قيفدلا َدْيقْتلا َ مانعا مق 22
 مشوا 8

 الا َرْدَق ةليبملا تاسايقلاب ُديَقَتلا ايِلَمَع

 للملا ريَماسَمْلِل بوقلا دادغإلا

 يف بولا دعت الور



 ي تامرمحلا

 تيارا نم وبيضُق ىلع فيلا اذه تلا يسر ةفلارملا هز دس
 ال هدو همس

 , مس الرق ةلوطو داو ٍرثِيتْنَس لوح ُهرْطُم (قَصلُملا ٍديدَحلا قوحسَم َّوهو)

 هلا عّطَقِلَ « مسا6 لوطي ةداع تياّرقلا نابض علم

 1 ا 3 2 مادام 8 1 ا

 . 01و ١ نالكلا) قارب هْفصْقا مث هِطَسَو َلوَح اًيرِئاد ارح ْرْشْلا ٍيَمْصِ

 هم 4 في ءد4 دمع
 اًقِصال طير فلما ِهَّع فلَتَس يذلا بيضَقلا ٍنَضَتْنُم َلْزَح ل

 ..(* لكشلار مس 4 ضرع

 سايقب) "5 ٍرايع ني انيملاب وم سياح كليم ٍةركَب ىلع لص
 مان نا 45 7ك ٍاوَدَأ توناح نم (يرايْغِملا ِكالْسألا

 ىلع نأ . 0 تلم

 معالم

 ّفّللا ٍقَرط يف 'يطابتحالا كسلا ّنِم مس ١ ىلاوح لرب ذأ َّْيَدَ

 قكزاعلا ايما ّكلَح ةَرورَض ْرَّكَدَتو . (عيرَْلا ٍةطْق) ةمورتملا ٍةَورُملا َدْنِعو

 . ٍةَلَحْرَم لك ربع ةلواشإب ًةليفَك ةباقُملا ةَحْفَّصلا يف لاكشألا د
3 

 : كار د ل
 تو اشف نائاهالاو قاتلا دخلا اج ٍلاَرِفلا بيضق نضتنم َلْوَح اًقيمَع اح رشلا ١(

 يطَسَيال

 0 طيرشلا ضل (*

 همت هنو ئيورَلَح طبرشلا تْفَتَل اذإ

 دن كلتلا فَ ام فلا مَع رج(
 مه امْيْسَح ء ٍبيضَقلا ٍريوُدَتب وأ

 سْمَخلا تا
 .رخألا ديلا نم ماهثإلاو ساب ؛ ةطوشنألا لأ

 يارجل"

 ةفلملا

 ٌرِهاجلا فَما



 عيل ليفتنملا ْعْنُص

 فل ةدعاقلا حْول ىلَع تارا بصق ْكَر فيلا وادغإ دن
 تخت ٍةوْرْع لك قرط تيتو هيقرط لوح ٍنِحّقلا كسلا ني نور
 . لياقلا ملا يف امك رك راسي كل

 لاوملا ةَراد ليْكَأ بلشلا علا نب ةتقوُم نكت ةئام
 58 3 00 0 م 12

 رتاوَدأ توناح ْنِم ُهُعايِتْلا َكّنِكْمُي دارافوركم ٠,٠00 َََس لزاعلا

 ملا يف ْحّضَوُم وه امك ةدِعاقلا حْرل ىلع َّنكُملا بكر . يب
 لال هو . الجاو ٌريميتْنَس هَرطُق يذلا ٍبّقَتلا َرْبَع فكما عج الِعْدُم

 ةلالسأ ْمدخَتسإ . فثكملا افق يف ٍنفرَطلا ِومَّصلا ىلإ ليصل

 اقر لبق اهقارطأ يَرعت نأ سنت الو كيتنالبلاب َةَطعُم ةيباحُت ٍليصْوَ

 . ةيلولملا ٍريماسُملا ٍتاكَلَقِب

 حوضْوم َجياعُتسو . لَضْفأ ةجيتَن ىلع امهب ُلُّصْحَت ا

 . هباتكلا اذه نِم "؟ ِةَحْفَّصلا يف ةمواقُملا

 01 ا هءقفم ثا ىف اع

 ضْرألاو يناوهلا َلْوَح ةَديفُم تامولْعَم تلال َنيَتَحْمَّصلا ينو

 . ءلابقتتمالا زاهج يف (ضيرأتلا كليم

 اذ

 ا |||



 يرْوَلبلا لبفتسُملا يف ُضْرَألاويناوَهلا
 « ةيئليماللا تاراشإلا قتلي يذلا ٍلْفتْسُملا ُهْرِج َرُه يئاوُهلا

 ٌيئابَرهَكلا ٍراَلا دش ٍِط يروا رع لمع ْنْسُح ُدِيَتْعَي ذإ

 روت رَلا رتاويذا) 3 فورعَملاو . ٍضْرألاو يَ يلوم نيب يراّسلا

 جاتحَت ال ٠ انهي اه دن ةئئضتس يللا ريدارلا اهلثمو . ةئيدحلا

 تاراشإلا طاقتتلال يناكلا ٍردَقلاب 0 تا وضد ٌرفاوَم لإ

 . ةَفلاوُملا ّفَلِمِل (تْياَرِفلا) يِديدَحلا بلَقلا ّنِم 3

 كيتسالبلاب ىَطَمُم يياحُن كلب نم بسام نم سل

 را طع يداقت تاعاشي
 ىلإ بّرفألا للملا َفَرَط دش َكِلذَكَو . لزاع ٍفاطُح وأ ٍةَرَر ةطيساوب

 ٍلِصْوَم ىلإ فرَطلا اذه ْلَّصَو مث ٠ 1 ٍقباط يف فان وأ حْطَس

 ل / َكِيذِل ا 0 (ضألاب ُهلْضَو يأ

 راك ا تع نراك سر مال
57 0 
 [يباحُت كس ٍزْرَعِي ًةلزاهجل ٍضرَوُم ٌدادْعِ كيك

 ليصؤتو ةوخر ٍضْرَأ يف ملا ىلاوَح 8 (ينِدْعَم 5 ذأ 0

 يولُعلا ِهقَرطب ضيرألا كليم

34 

 يئاوهلا قرط ُدَض يعي 2 دَّشلا كلي
 نيتلزاع نيترو َرْبَع مئادلا

 هنو هم

 ٍضْيَألا يف ٌروِرْعَم ضي رات بوبنأ



 ٍبْرَحلا ىَرْسَأ يكليمال
 ذاَثلا ةيملاعلا برَحلا لالخ
00 

 1 هَ 5 هى هدد

 يف برحلا ىَّرْشأ ضعَب مدختسا

  ٍتامّيخُملا َلخاد ْمُهَلَرئاوَت امي ابلاغ اًهوُعَتَص ؛ تاوُذار ْمِهِتالَقَ
 ْمهَلَع ٌليحَتسَي ناك اَمَلو . مهِناطْوَأ يف يرْجَي امي ٍلاصّنا ىلع ِءاقَبِْ
 دف 2 (تادويادلا) ةّيئانتلا_تامامّصلا لع ةلوصُحلا احلا مي

 . اهتاقم مول عراب َلادَب وِ راكتبا ىلإ اودَمَع

00 
 مس ىلاوَح فل . لِصْوُم كليم هب لص

 َلْوَح مٌَنم ونايب وأ ٍراثبق نم)

 يذ ِعِبَلَلُم رامْسوب بَّشَحلا ِهَمْطِق ىلإ
 دعْطَق بالا ةفرط سرالك ىح تكلا ؟نورتخلا كلسسلا دكا . رح

 هناكما يف تيتو 18 ص)
 ٍةقلاوُملا نّنكُم ليدَْت كلارا ل

 ينم مل ان انآ ويكمل تاعاذإلاا ضنب عبس ةلرردتما نكس

 . كلذ كل ىَنَتي تح َِمحَقلا لع كلل عِضَْم َريْفَت لصاوف ايش

3 



 روت ئارتلا

 ويذاَرلا زاهجل اًقِدارُم نا نم ىدَأ «روتسزنارت» طفل َمَبْصَأ

 ين ورتكلإلا هتاموقم ُ ةَقيِقَحلا يف ٌوُه امَتْيَب « ورعملا ٍريِغَّصلا

 يف دعاس ْدَقو يضاملا ِنْرَقلا كن يف تاعارّخالا مَ 0 روتسْلارّثلاو

 ٍتاّيِطْلْقلا ىلَع اًدامِتْعا 1 م راكلالا ِتاَدَعُملا ِلْعَج

0 
 5 ممر . 2

 نيمامصب هبشأ روتسزنارتلاو

 كليم نوكُي بلْعَألا ينو . هفالثإ ىلإ َةّيئابَرهَكلا ٍةَراَدلا يف روُتسرا ثلا

 نيكلَسلا نع البلك عّمَجُملا ُكُلِس ُدَعاَُي امني اطسرألا ره :دعافلا

 هعف
 1 لا كّلِس ىلإ الفلا 15

 آلا يف ملا َلَمَع 3

 . ةيكليماللا تاراشإلا هيَ
 مال مارق
 ثعتيملاو را نيب ريغَص ريغتم

58 

 »قم ةدعاقلا

 ردا يف) روس مَ

 سس سا اول

0 2 0 7 0 

 (يقيقحلا مجحلاب) ١" يس وأ روتسزنارت



 روتْسزْارثلا ُةَقاضإ
 ةعروتسرلات خصم جارذإ 5 لباقُملا يطيطخَتلا ملا ني 0 م 052 '-

 مرا اذه نراق . ليقتسملا هيد ا انْلَصَو ثيح ةراَدلا يي 00

 ١ ليقَتسُملا ٍةَرادِل يطيطْخَتلا مرا

 زلخكملا زها يف ظحالت
 0 رع 200 مر كلش اًمواقُم انْفَضَأ كِلذك ع ١/(

 ٍتاويذارب اعلا ٍريغّصلا َعْرَتلا نم يه ُهيِراَطَبلا ويلهو . ٍتاطلُق 4

 ٍلضوو عطق 0 اهُديوُرَت نكمُيو #8 ب ب زارط) روتسْلاّثلا

 يف تامواقُملا ٍنَع ْثْحَب َكِلانُم) مواقُملا اَمَأ . اهقَْف بحري صيخر

 ةّيئأ لصوت دعو تجلب يزخلا لنج كتم قيلتلا حْنَصلا

 ؛ .نيبم وه امك ةُيئابَرهكلا ََراَدلا ِءارجَأ ٍليصْوَت لع ْصرْحِإ

 ملا لّصَو . فاكتب يملا ني يه روتسِْارَثلا تاليصؤتو ٠
 .و ىلإ يا ىلإ

 ةومألا ةقراقلاو ه 53 ا ةيِراَطَبلا لس 0 00

 .حاتقيلاب يا ةيئابرهكلا ةَراَدلا ٍلْضَوي ّنآلا ويارا (

 اهلْضَو ذعأو هيلا

 يللا ل ًءادأ ُنَسَحْيَس ٍديحَولا روتْسِْاَلا اذه ةقاضإ نإ
 . ةَراهَج َدَسَأ ٍتْوَصِب نِكلو امن فت تاطَحَملا َكعِمْسيَس ه 00 00

 يناوهلا ىلإ أ



 تامواقُملا

 مك امهم از داع تامراتحلا فلو 2
 َتْضَخَنَت ؤلف ةَقيقَدلا بيبنأل : 38 ةيبلا ف فأر كالا ءذها طم

 وللا زوما َلَوْدَج تظِفَح اذإو . مو
 وللا مّرخلا ني وبوبلألا ةمواُم ا د

 بشاب 00 عزك ع مواقُّملا ةقاطإ ارا ق6

 . اهتقاطإ تناك امُهَم ٍتامواقُّملا مادختْسا انزاهج

 4 هع
 ,9 ٌينانوُبلا اغيموأ فرحي ٍةَمَواقُمْلِ رمرت نأ لع حلُطْما دقو

 انك < اذ كاع ملكشسلا تال 0 0

 © ك ةّباتكب ٌرافْصألا ؛

 مول 60. لد أ اني) © م ناسا لد مر ديك

 (اغيم) مو (وليك) ك مادْختْسا َدْنِع موألا ٍةراشإ ِءالِإ ىلع ةداعلا ترج دقو

 ا

 عمد
 .مواقّملا ْْمَر

 لوألا ُدَدَعلا 2200000

 تامواقملا نا ل «(فاشكم) َلَوُدَج



 روزا يخت
 دّلا يروتُسا ثلا محفملا 1

 ٍةيلاَعَفب روتسنارّثلا نال دب الو
 اب ىّمَسُي ام وُه اذهو - ِةَحيِحَّصلا 6

 2 رودس ٍةَدِعاق ٍزيحَتِل ةيِطلق هانا ص ةيكليساللا تاراشإلا

 . ٍزيْخّنلا اذه حيحْصَتِل تامواقُملا ةقاضإ يشل

 : : لباقُملا ملا نيبو
 رار ل يالا

 صرحا . ِثعْبُملاو ٍةدعاقلاو عّمَجْملا َّنَْب ةَحيحَّصلا ةّيِملْشلا انْ

 . اهئ طعم الإو يملا امهضْؤَم يف ِمواَُملا لَو ىلع

 « ظوحلم لكشب َُراهَج َديرَت نآ وبذاّرلا ىلإ ةقاضإلا ودع نإ
 . هَل ةَلحرَملا ىلإ لاقِنالا َلْبَق يرو َريبحَتلا َنِكل

 امهيببت لَ هيفَرَطلا تامواقُملا يّكْلِس كلاب نظن نأ ْكَدَت
 رخاستالل ىرخألا ٍزاهجلا تاَمَرَقُم ٍرِئاسَك ٍناضَرتُم اَمُهَن ٠ ا

15 



 دن (دْيُجلا قر

 # هير هع ع
 تال هال را إ

 يد ام قرثبلا 0 0
 نر اعلاف فكملا نأ

 يف بّككملا ُلْضَو يِبتيو رق كلا د
 َءارْمَح ِةَمْرحِب ٍرّيمُملا ِهفَرَط لضوي َكِلْذو حبحَّصلا ِهْجَولا ىلَع ِةَراَدلا

 نبلغ وهو ؛ ماا امأ . بجوُملا َةَراَدلا بناج ىلإ + مالتي وأ 0
 3 ٍبلاّسلا كسلا 1 ىلإ سم 2 1 9 ا دش 00 ُينِدْمَملا

 ركام 3 000 1س ةَداع 5 عع ابق ١. اَطَحلا



 يناثلا روتْسزْئارَلا ُةَلَحْرَم

 ةكاراقإلا دعوت . هفلاتلا ةطقصلا لع ةلحرملا هذه ةراد رهط

 ينالزنالا سالما ىلإ نكحلا ع ِلَّموَألا روتسْنارّثلا ٍعّمَجُم 0

 بناج َرْحَن يِرَكْرَملا ٌسِيالُملا َبُرُق امّلكو . ٍةراهجلا طْبَص قّرفيِل
 ودعا ىلإ ةلعارلا تاراغإلا تفادزا ةراهجلا طبطب يف ةدعاقلا

 . هْلِم_جْرَحلا ٌةَراهَج يلاتلاب تدادزاو يناثلا روتسنارَلا

 مرة
 . وللا ف ٍرّوَقَملا يفاضإلا

 1 ال ٌةريبكلا بِلوُللاف) ٍةَرِفَص ِيلَْل راسم ةبراقتملا ُهئاوْرُع

 . لكّشلا يف امك ٍليصْؤَتلا ةلالْسُأ اهّنْحَن ًةسباح اهبوقُتَربَع

 تامزقملا اقيم ليصْرَتلا دعاو رواو نم ك 7.0 مواقملا عرتإ

 ٍتاليصْوَتلا انراقُمو َلياقُملا َيِجَدوِمَنلا ع م د ا ١

 يفاضإلا روتُسارَلا نإ . ةَرادلِل يطيطْخَلا منزلا مم هل

 وهو «٠ راهجيلا ليغشت اهم نِكْمُي ٍةَجَرَد ىلإ - اًريثك ةَراهجلا ُديِرَيَس

 . ديتعلا انزاهج ىلإ ُهَيِلاَتلا ةةاضإلا

 ان



 ام نم لوَحُملا فل

 . ندعم ليكشت ءاطإ َلْوَح
 , ماداع
 يذ َرْغْضَأ راين ىلإ ٍةَدَدَحُم

 يذلا ُلوحُملاو ل



 تاراشإلا ٍديْوَت ةداعإ
 ٍَلَحْرَم ىلإ رطيستا يللا انليفتسُم هلم ٌرواجَتت انأ ّنآلا ال نأ

 ةتاراشإلا يردتو . قتسلار رثتملا ,تتكملاو فلعلا ةطساوب اوكا ند

 ,قياخ ىلإ َلِصَتو روتسِارآلاب قم ١م فكما َرْبَع يانا
 رتاراشإلا ص نم زج ُهجّنيو .(ل ت خ) ةّيكليساللا ٍتادََْتلا
 ٍنالَوَحُي ةُيئانتلا تامامّصلا َنِم ٍجْوَر ىلإ م َرْبَع ماقزّرلا مُبَْألا)
 .روتنمرلا رثلاب هيا اهميخضَت يِرْجَيةيِعْمَس تاراشإ ىلإ ةيِكلساَللا تاراشالا

 ىلإ ةدِئاع "م َرْبَع َكِلذ َدَْب مارْنَحلا ٌمُبْسَألا) تاراشإلا هذه يرْسَتو

 0١ م ربع روتسْناَللا عّمَجُم َنْبَب روصخَملا فيلا ُءْرُج ٌلَمَْيو . فّلِملا
 . مّمَجُملا ىلإ ةيئاث تاراشإلا لاصْنِإ ىلَع ٍضْرَألا

 ْنَق (ل ت خ) قياخلا ىلإ ةكصاولا تاراشإلا َّضْمَب ّنإف اذكهو

 ٍةَيِذعّتلا م
 ةركرملا هيلا يدار اذإ شوقم عر ةراذلا رع ٌرْدَصَيَو 02

 يطابضمالا ِقكُملا ةطيساوي يتلا ونه ُكْبَص يرْجَي اذل - اه نع 5 0 هع 0 82
 . 4 م َرْبَع (ل تا خ) قزاخلا نم دم ةيئاهّنلا تاراشإلا اّمأ . "م

 ث

 يئاوهلا

 «يناوَهلا كليم

 تاراشإلا ديل

 + ذك ٍلاصُنا ّنودو بسامَت نود هَ
 . هب اذك



 ٍةَراَدلا ىلإ ٍديِْوَتلا ةداعإ ٌةَفاضإ
 م دقو ةليبفلا را ل يبيضَلا لا 2 م2 1

 هع ع اومو
 َةَلِصتم ياوطن ؤأ َةَحَطْلَمُم امإ نوكتف ِةّسلا بلا تافّتكملا ام

 تلا تاكا ودي قو . طبر كليب

 ا لساللا تادُدَرّتلا قياخ نإ

 دل جاومأِل مواَقْمَك ٌلَمْمَب رهو ٠ ٍريغَص ليكشت ٍراطإ ىلع ةيكلسلا

 ةمزاللا ةيِراطَبلا َةيِطْلُق م 0 كا 0 مَ 0 مي وف و 0 و 2 وف

4 



 ِديلَْتلا ةداعإ َِلَحْرَمل ةيِكلَسلا تاليصَْتلا
 ق0 5
 ١ ٍتاديِدْمَّتا لال مال 0

 ةلكرملا يف د تاع َدَحَأ َحبْصُيِل ُدويادلا ٌمَرْنُي َكِلْدَكو

 0 انِخاو انكار تالا اًهيِضُم انعم عبثا . ةديدَجلا

 ٌةاّرعملا ٌكلالْسَألا ”رسامتت نأ ردح . ةيطيطخلا مسرلل بلا اهَعِضاوُم

 امم رشا

 اهو يف لا كالْمألا 9 لش يني : فلولا د ا كلا

 دجلا ِةَلَحْرَملا ّنِم .تاراشإلا دارافوركم ٠ كا 0
 .11 يب وأ يتلا روتسرْنارلا ةدعاق ىلإ 3 5 8

 هجئاتن إف َُمَْقْنَأ ىتم كلك عون 5 ديرما ةَداعإ يع نإ
 ه2 7

 ل

45 



 ويذاّرلا مادختْسإ

 ( دع نع لا ْ

 / . ٍتاطَحَملا ىدخإ اقتل

 ال ةماعلا ةَقيرَطلا نإ . ليَ
 لا بدهم طْبَض مث ِةَقلاوُملا و

 دتسُملا ةَيِساسَح نم طَقق ديزت ال

 ٍةلاوملا ضبقم َريوُدَت يعذتسَي امي - ولا ُلََْت اضن اه

 ال الاثم ٌزاهجلا َلَمْجَت ةّييساسَحلا ولهو . غلاب ع ٍءطْبب

 قالا نوكت نأ ْبجيو . ابلاغ م "قاطن ٌرْهو قاطتلا 30

 ٍتاوْضأِل يلَحلا جيجّشلا نود ام ٍَطَحَم ًاماقتْلا نكي كح هل

 ةّكلياللا تاراشإلا اهنلت يل قطانملا يو . ىرثخألا كلعلا

 اوه نود ويذاّرلا اذه كح اننكُْي دي تاراشإلا ىلَع طَقَف َنيِدِمَتْعُم

 . تئاَريلا بيضت تلم اهّطِقَتلَي يلا
0 

10 

000 



 َلَمَتْكا ٍدَقو ويِذاَرلا

 رجول َكّلعَ يكليساللا ةلزاهج َمَتكا دقو مَ

 ِناوّصلا اذهل ةيمامأ ةهجاو و ةَدعاقلا نأ لَعِجِإ . ٍطيسُب ناوِص ىلإ ٍةَدعاقلا

 . نَناجو اًعاق يَ ا

 مالا ٍضْرعِب) ورا يحلل ؛ يفشل ( نِم تافاضإلا وله 0

 ىلع ٍراهجِملا بيكزَت

 علا نعش 00 0

 0 ٌدِحاو

 ٍةَبقرو ةقاطب نم ة ساي عصا َِق ٍقاطب ةقلاوملا سائقم مّنصا

 0 0 زاهج ْنَع ٍةَرِواَص ٍتاوضأ ىلإ .عامتسالاب !اب هَ

 ! َكِْيَدَي



 ٍزاهجلا ٍتاموَقُم تيت

0 
 تامّرقُملا ةحئال

 ةلحرم لك ةيابن يف هيلع لصحت يذلا ويداّرلا
 . لمعلل حلاص لماك زاهج وه

 يروُلبلا لبقتسملا - ىلوألا ََلَحْرملا
 ١ هرطق تياّرف ُبيضَق
 سايقب) "5 رايعو نارتم « انيملاب ىّطغم كلس
 . (يرايعملا كالسألا

 ةعس لص لزاع وذ يطابضنا فكم
 . (هارافوكيب ه١ دارفور كو 5000

 ليدبلاو مو عز مل يإ 3 ّيروأب يبا

 يأ وأ وأ 7١ وأ) مهم 700 ١ يإ 2

 . (ضارغألا ماع دوياد

 ليدبلاو (06© 20) ٠١ يس ل روتسرتارت

 يأ وأ ١10 وأ) (ه© 122 117 يم يإ

 ماع (مال») منسم يعمس روتسزتارت

 . ضارغألا
 . (موأ وليك) كالرا/ مواقم

 عطق حاتفمو # ب ب) طلق 4 ةّيراطب
 . لصوو

 روتسزئارتلا زيبحت - ةتلاثلا ُةَلَحْرَملا

 .ك م8 مواقم

 كال١6 مواقم

 ناث روتسزئارت ةفاضإ - ةعباّرلا
 179 يس يإ ليدبلاو ل١ يس وأ روتسزتارت
 .نلل وأ

 ك ١6١ مواقم . ك ؛,ال مواقم

 .ك١٠3 قرفم

 ةيطلق) دارافوركم ٠١ ييلورتكلإ فكم
00 

 راهجملا ةفاضإ -- ةسماخلا ُةَلحْرَملا

 7٠١ تالإ لغيإ زارط نه لوحم
 (ضمم انكك 200)

 . مس ١ ىلاوح هرطقو تاموأ ٠ هتمواقم راهجم

 ىلإ ديلوتلا ةداعإ ةفاضإ - ةسداّسلا ُهَلَحْرَملا
 ةراّدلا

 ليدبلاو (0© 45) 40 يس وأ روتسزنارت

 ((م# راه 1١15 فإيإ وأ) 44 يسوأ

 ارت يأ وأ
 . ضارغألا

 . لوألا ةلحرملا يف امك) يلب دوياد
 . (يروتسزنارت زارط) 'يكلسال تادّد

 عباط زارط - (بيذهت فكم بدهم
 . دارافوكيب ٠١ ةعس - ديربلا

 ةعس 1١( ليغشتلا ةّيطلق) يتيلورتكلإ فثكم

 ناطور 0

 ماع (ماؤلط) مس م روتس

 ٠ داراقوركم .

 . دارافوكيب 000 ةعس - فرخ فكم

 . دارافوركم ٠,01 ةعس - يصرق يفزخ فكم

 1 . ك 4رال  ك "و٠ - تامواقم

 .ةدعاقلا حول عنصل مزاولا

 مس ٠١ ضرعب مس 8٠ هلوط وخر بشخ حولا
 . مس اره ةلاخثو

 رابع ةّيساحن (ةبلولم ريماسم) بلاول اتنيزد
 (مس 59 لوط) 5
 . 5 رايع ةّيحدق ةّيساحن تاكلف اتنيزد

 ىطغملا يساحنتلا درفملا سرجلا كلس نم رتم

 . كيتسالبلاب
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 اهمُْص َكنكب أوبل ٠

 ةياسلا وجد“

 روتسزنارت ويذار َْضَت فيك -*

 ةاوُهلل تاّينورتككلإلا -
 جلرطتملا ولعت

 56065 633 ةيهطأع

 انداولأ كانت اباَتك 0. نمرثكلا نآلا ةمئادلا شح ةاياس يي
 :نماّهب ٌصاخلا نايل ابلطا . راّمعألا فلّتخ بسانت تاَكوضَوْلا نم

 توريب-حلّصلاٍضاّيير ةَحاس - نانكبل ةبنتككم


